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Argumentari Vaga Feminista

Vols saber perquè fem vaga?
Aquest 8 de març de 2018 estem totes interpel·lades a sumar-nos a la convocatòria d’una vaga
feminista que els moviments feministes convoquen i que va més enllà del lloc de treball. Inclou
les cures, l’activitat estudiantil i és també una vaga de consum. Es vol visibilitzar també les
reivindicacions del dret a una vida lliure de violències y la denúncia de totes les violències
sexuals, el dret al propi cos i a viure amb llibertat la nostra sexualitat, que el drets de ciutadania
no estiguin vinculats a la regularització que marca la Llei d’ Estrangeria.
La idea darrera d’aquesta convocatòria és posar la vida al centre i la vida quotidiana té moltes
més dimensions que la laboral. Les desigualtats i opressions són presents en TOTES aquestes
dimensions. Dit d’una altra manera, i recorrent a l’eslògan que catalitzà la segona onada
feminista dels setanta: allò personal és polític.
Algunes de les moltes raons per fer una vaga feminista:
1. Reivindiquem la importància del treball reproductiu i de cures. La
invisibilització d’aquests treballs serveix d’estructura pel manteniment del sistema
capitalista. Ens plantem per la redistribució i reconeixement del treball no
remunerat.
2. Fer del consum una qüestió política. No consumir com a forma de protesta.
Polititzar el consum implica una posició ètica individual, que no necessita una militància
organitzada. La vaga del 8-M té en compte una qüestió important: les dones són
responsables majoritàries del consum quotidià.
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3. Denunciem la precarietat i vulnerabilitat laboral que afecta principalment a
les dones. La bretxa salarial reflecteix una situació estructuralment desigual, també
l’assetjament sexual a l’àmbit laboral. La vulnerabilitat més gran, però, es produeix en
“l’ocupació informal” que assumeix els treballs de cures ocupat en gran mesura per
dones migrades moltes sense papers.
4. Demanem una educació laica, pública, gratuïta i coeducadora per eliminar la
reproducció de rols de gènere a l’escola, a l’institut o a la universitat. Sol·licitem el
manteniment i l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a les estudiants de tots
els nivells educatius. Reconeixement de les aportacions de les dones al coneixement.
5. Reivindiquem la propietat dels nostres cossos. El dret a una vida lliure de
violències. Denunciem totes les violències sexuals i la manca de voluntat política per
l’abordatge de les violències masclistes.
6. No acceptem que els nostres cossos siguin utilitzats com reclam publicitari.
Les marques utilitzen els nostres cossos per vendre els seus productes. Denunciem
aquesta pressió i la “taxa rosa” sobre els productes femenins.
7. Les feministes estem compromeses també en la defensa de la democràcia i
de les llibertats al nostre país, denunciem la criminalització i/o la judicialització de
formes pacífiques de protesta social i reivindicació política. Les carreges policials del 1
d’octubre, els límits a la llibertat d’expressió són formes de violència institucional que
hem de denunciar.
8. Denunciem les polítiques migratòries i de fronteres de l’Estat espanyol i
exigim l’acolliment de totes les persones migrades. Exigim la derogació de la Llei
d’Estrangeria i el tancament dels CIEs i que els drets de ciutadania no estiguin vinculats
a tenir papers.

Llegeix l'argumentari sencer de la Vaga Feminista Aquí
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Manifest Vaga Feminista

Les dones de la Xarxa Feminista ens sentim representades i cridades en la convocatòria de
vaga del 8 de març. El manifest com sempre es presenta com a una crida unitària del
moviment feminista en la seva pluralitat i diversitat, per això és llarg perquè recull totes les
sensibilitats.
MANIFEST 8M:
JUNTES SOM MÉS!
Avui, 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens
precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que
van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el
colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem
que encara no és suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant. La sororitat és
la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de
març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en
l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades
i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer,
hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar
al mar, som les que es van quedar a les fronteres.
Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem:
PROU! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.

Pots llegir el manifest sencer Aquí
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Diferents convocatòries a Catalunya

Ja sabem que les feministes som moltes i estem a tot arreu,
per això el 8M els carrers seran nostres. Les múltiples
accions i mobilitzacions que estan convocades pel 8 de març
demostren la força i la capacitat mobilitzadora dels
moviments feministes.
Donat que hi haurà diferents convocatòries a barris,
places, ciutats... aquí simplement destaquem algunes
d’elles. Per tenir informació més extensa i detallada de
les diferents convocatòries territorials podeu consultar
les següents pàgines web: Vaga Feminista, Hacia la
huelga feminista, Coordinadora Feminista.



.

BARCELONA (Fes clic en la imatge per veure tots els detalls)

DIA 7 MARÇ
MANIFESTACIÓ
NOCTURNA “La Nit és
Nostra!!!”
Convoca: La Gorda
#8Març
Més info Aquí

5

DIA 8 MARÇ a les
18:30h
MANIFESTACIÓ
Convoca: Comissió 8
Març/Vaga Feminista
Més info Aquí



GIRONA

DIA 8 MARÇ a les
19h MANIFESTACIÓ
a la Pl. del Vi
Convoca:
Hèkates/Peineta/
Malapècora 8M
#VagaFeminista
Més info Aquí
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LLEIDA

DIA 8 MARÇ a les
18h MANIFESTACIÓ
a la Pl. Ricard Vinyes
Convoca: Vaga
Feminista Lleida
Més info Aquí



TARRAGONA

DIA 8 MARÇ a les
19h MANIFESTACIÓ
a la Pl. Imperial
Tarraco
Convoca: 8M Al Camp
#8MVagaFeminista
Més info Aquí
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Genealogia de les vagues de dones

Quan les feministes convoquem aquest 8 de març a una vaga de dones, de treballs de cura, de
treballs assalariats, de consum... una vaga de totes i de tot, hem de recordar que no som les
primeres i que fa segles que les dones han demostrat la seva força fent servir aquesta eina de
reivindicació.
A la Grècia clàssica (411 a.n.e.) tenim la figura de Lisístrata que va proposar amb èxit una vaga
de sexe de les dones per aturar la guerra entre atenesos i espartants. Segons Aristòfanes la seva
crida va ser: Sortiu de dintre, companyes, forneres, verduleres, adrogueres, floristes, hostaleres,
peixateres, carnisseres del mercat!
A la Roma del 43 a.n.e, Hortènsia va defensar en públic davant dels magistrats les dones que
s'havien negat a pagar impostos per a la guerra dient: Per què les dones hem de pagar impostos
quan no tenim part en els honors, les ordres, les estructures, que fan que els contendents
s'enfrontin uns als altres amb resultats tan desastrosos?
I així el patriarcat ha anat invisibilitzant les accions que les dones han portat a terme al llarg de
la història fins als nostres dies. Recordem que les precàries i difícils condicions de treball
industrial van provocar, des de mitjans del segle XIX, l'aparició de moviments de dones que
reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la jornada laboral, la limitació
de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la
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compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los. N'és un exemple
la vaga que 3.500 treballadores del sector tèxtil d'Igualada van fer l'any 1881, en demanda de
millors condicions de treball.

Per saber-ne més segueix els següents enllaços:
Quan les lliure pensadores van prendre el carrer
La revolta de les dones

C/Ripoll, 25 08002 Barcelona tel. 696 72 38 39 xarxafem@xarxafeminista.org
www.xarxafeminista.org
Les activitats de la Xarxa Feminista reben el suport de:
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